
Sat Nam Treinadores participantes do Brasil,  
 
Obrigada pela participação de vocês no Fórum (para aqueles que não puderam participar este ano, 
sentimos sua falta). Este Fórum é tão importante porque trata-se de uma oportunidade para crescermos 
juntos, nos apoiarmos e nos desafiarmos. Também é o momento para atualizarmos informações globais 
e construir e zelar por nossos relacionamentos. 
 
Treinadores presentes no Fórum de 17-18 de Fe ve reiro de 2018 foram: 
Subagh Kaur, Jap Dharam Kaur, Simrat Kaur, simran Sangeet Kaur, Guru Atma Kaur, Dharam Kaur, Guru 
Suroop Kaur, Guru Sangat Kaur, Sat Sunder Singh, Sat Anand Kaur, Simranjeet Singh, Jiwan Preet Singh. 
 
Obrigada Subagh Kaur por nos receber nestes dois dias. Bênçãos. 
 
Durante o encontro muito foi discutido e decidido, e este relatório é um sumário destes pontos. Os 
tópicos não estão em ordem de importância. 
 
Representação do KRI  
Hari Charn Kaur representou o KRI neste encontro. Ela é a Diretora de Outreach e Desenvolvimento 
Profissional do KRI. Seu e-mail e hck@kriteachings.org ou seu WhatsApp +1 505-310-0202.  
 
Amrit Singh a qualquer momento  
E-mail:  amrit@kriteachings.org  
WhatsApp:   +1 505-670-0248 
 
Feedback e Avaliação 
Amanhã você receberá um formulário de avaliação do Fórum deste e-mail: 
trainerforum@kriteachings.org.   Por favor complete o mesmo até o dia 27 de fevereiro e o envie par ao 
KRI. Você receberá um cupom com desconto para livros e-book do Source no site do KRI. 
 
Boletim do Treinador  (link para boletim) 
Um boletim do KRI foi enviado a um mês com updates para os treinadores. Este boletim está em inglês e 
espanhol. Os links dentro dele estão em inglês. Este boletim é a maneira através da qual o KRI se 
comunica com os treinadores para atualizar politicas internas e decisões. Espera-se que vocês o leiam. 
 
Espaço Sutra Space em Português 
Amrit Singh se apresentou a todos durante o Fórum através de uma conferencia pelo Skype.  
Ele descreveu brevemente o processo de tomada de decisão global. Ele irá criar um espaço virtual 
chamado de Sutra em português para todos os treinadores de língua portuguesa no mundo. Sutra é uma 
plataforma virtual de comunicação entre os treinadores. Já está sendo muito usado em inglês para as 
revisões que o KRI está propondo nos materiais N1 e N2 
 
Manual Nível Um Digital 
KRI está no processo de criar uma plataforma digital para o manual do Nível 1 em inglês. Cada um 
poderá baixar o manual de posse de um código. As atualizações serão automáticas. KRI informará a 
todos quando este aplicativo estiver disponível. Manuais traduzidos virão em seguida. 
 
Nível Três Mela 
Houve uma discussão sobre ter o Mela Nível Três na América do Sul. Explicações sobre o N3 e o Mela 
foram dadas durante o Fórum. Haverá esta Mela na América Latina em 2020. Voluntários para trabalhar 
por esta Mela junto aos treinadores do Chile são:  Jap Dharam Kaur, Dharam Kaur, Guru Saroop Kaur, 
Simrat Kaur 
 
Próximo Fórum no Brasil 
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Foi acordado que os Fórum a partir de agora, acontecerão entre São Paulo e Belo Horizonte. 
 
KRI Updated e um Adendo na Humanologia sobre LGBTQIA 
O Manual Nível Um receberá um adendo contendo informações sobre os Ensinamentos relacionados à 
comunidade LGBTQIA. Foi enviado um material já traduzido para o espanhol, e a Jap Dharam Kaur está 
trabalhando na tradução do mesmo para ser postado no site e no Sutra do KRI. 
  
Madhurnain Kriya 
Madhurnain Kriya foi feita no Fórum. Este Kriya nunca havia sido publicado antes, e agora está 
disponível em 9 idiomas desde o Fórum Europeu. KRI irá publicar um novo Kriya a cada ano.  Link para 
kriya 
 
AKYM e ABAKY 
AKYM, a Associação Nacional de Professores, e a ABAKY, Associação social e educacional de KY e SD, 
estão criando juntas um modelo que facilitará a integração de ambos os sistemas, beneficiando a todos.  
 
Mentoring Colaborativo para Internos, Associados e Profissionais 
Foi acordado que devemos implementar um programa de integração entre os treinadores de diferentes 
mentores acerca de diversos aspectos do N1. Gurusangat e Subagh vai criar um formulário onde os 
aspectos propostos (desde critérios para o Practicum até conteúdos do N1) estarão dispostos, e os Leads 
vão indicar dentre seus mentees os que tem um expertise em determinados tópicos para que eles 
conduzam uma revisão coletiva. Estes encontros serão feitos na sala virtual da ABAKY, e eventualmente 
os treinadores poderão também visitar em loco os programas onde tais temas de seus interesses 
estiverem sendo abordados. O objetivo é começar ainda este ano. 
 
Convite para Summer Solstice – Datas  
O Fórum durante o Summer Solstice será na quarta, dia 13 de junho das 12:30 as 5:30 (almoço incluido) 
e Quinta, dia 14 de Junho das 8:30 as 5:30. Link para Registrar 
 
Apresentações e Feedback do Forum Brasil 

 Shakti Pad 

 Poke Provoke Confront and Elevate 

 Anahat 

 Posture geometry 

 Self-sensory system 
 
Diferentes treinadores de diferentes equipes foram escolhidos para apresentar temas do N1 por 10 
minutos. Após a apresentação todos deram retornos críticos. Este foi um mecanismo excelente para 
fazer um feedback autentico no que se refere à qualidade da projeção, exposição do tema e conteúdo. 
 
Conversas Desafiadoras em Tempos de Mudança 
Guruka Kaur, a Diretora Executiva do Departamento de Ética, Standard Profissional e Resolução 
Consciente de Conflito apresentou um workshop pelo Skype. Foi muito rico no sentido de nos lembrar 
da importância de colocarmos em prática a inclusão de diversas vozes, principalmente as dissidentes, e 
inclui-las na prática e conduzir de forma autentica e consciente a comunicação e resolução de conflitos. 
Ela comentou dos diversos processos contra treinadores, professores de KY e ministros. Mencionou 
ainda que os casos incidem mais sobre homens do que mulheres. Você pode entrar em contato com ela 
aqui: eps@epsweb.org.  A Lei de Direitos do Aluno de Kundalini Yoga pode ser lida em espanhol aqui: 
www.epsweb.org  
 
 
Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 2018. 
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